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1. A részvénytársaság fogalma, alapvetések 

 

A részvénytársaság előre meghatározott számú és 

névértékű részvényekből álló alaptőkével működik, és a 

részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben 

a részvény névértékének, vagy kibocsátási értékének a 

szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság 

kötelezettségeiért a törvényben meghatározott 

kivételekkel a részvényes nem felel.  
 

A részvénytársaság klasszikusan tőkeegyesítő gazdasági 

társaság, ahol a részvényesek személye általában 

közömbös, a lényeg a szolgáltatott vagyoni 

hozzájáruláson van. A részvénytársaság fogalmából 

adódóan a részvényesnek egyetlen kötelezettsége van: a 

részvény névértékének, vagy kibocsátási értékének a szolgáltatása. A definícióból 

következik, hogy a részvényes – a törvényi kivételtől eltekintve – a részvénytársaság 

tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

 

A részvénytársaság működési formája lehet zártkörű és lehet nyilvános. A működési 

forma, mint cégjelző a cégnév kötelező része, így ezt a részvénytársaság a cégnevében 

köteles feltüntetni. A cégnév informatív funkciójából 

következően a társasággal üzleti kapcsolatba kerülők egyből 

beazonosíthatják a társaság 

működési körét, ugyanis az a részvénytársaság, amelynek 

részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére zártkörűen működő 

részvénytársaságnak, míg az a részvénytársaság, amelynek 

részvényeit a tőzsdére bevezették nyilvánosan működő részvénytársaságnak minősül. 

 

A hatályos szabályozás szerint részvénytársaság alapítására csak zárt körben kerülhet 

sor. A zártkörű alapítás lényege, hogy a részvénytársaságot előre meghatározott 

személyek alapítják, akik arra vállalnak kötelezettséget, hogy a részvénytársaság 

valamennyi részvényét egymás között előre meghatározott arányban átveszik. Ebben az 

esetben tehát egy előre meghatározott számú alapítói kör az, aki részvényeket szerez. 

Zártkörű alapítás esetében az alapítók egyben részvényesek is. Nincs annak jelentősége, 

hogy az alapítók egymás között milyen arányban vállalják a részvények átvételét: ami 
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fontos, hogy egy zárt körről beszélhetünk, az alapítókon kívül más személyek a 

részvények jegyzésére nem lesznek jogosultak.  

A részvénytársaság a működési formáját megváltoztathatja: ehhez a közgyűlés legalább 

¾-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség. A határozat a zártkörűen működő 

részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulása esetén a 

részvénytársaság részvényeinek a tőzsdére történő bevezetésével, nyilvánosan működő 

részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulása esetén a tőzsdéről 

történő kivezetéssel válik hatályossá.  

 

A részvényesek – a részvénytársaság fogalmából is következően - nem tartoznak 

mögöttes helytállási kötelezettséggel, így a jogalkotó hitelezővédelmi okokból 

meghatározza a részvénytársaság alaptőkéjének minimális összegét. 

A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje legalább ötmillió 

forint (5.000.000.-Ft) míg a nyilvánosan működő részvénytársaság 

alaptőkéje legalább húszmillió forint (20.000.000.-Ft). Az ágazati jogszabályok a Ptk.-

hoz képest szigorúbb rendelkezéseket állapítanak meg. 

 

A részvénytársaság alaptőkéje a 

részvények számából és azok 

névértékéből tevődik össze. Másként 

fogalmazva: abban az esetben, ha a 

részvények számát és a részvények 

névértéket összeszorozzuk, akkor 

megkapjuk az alaptőkét. A részvényes 

kötelezettsége a részvény névértékének, 

vagy a kibocsátási értékének a teljesítésre terjed ki. A 

részvény névértéke a részvényen betűvel és számmal feltüntetett 

érték. A részvényes ezzel az összeggel járul hozzá a 

részvénytársaság jegyzett 

tőkéjéhez. Ezzel szemben a részvény kibocsátási értéke a 

részvény első forgalomba hozatalakor fizettet összeg. A 

részvény névértéke vagy azonos a kibocsátási értékkel, vagy a kibocsátási érték 

magasabb, mint a részvény névértéke. A részvény névérték alatti kibocsátására nem 

kerülhet sor. Ebben az esetben, ugyanis sérül az alaptőke fogalma, mert a részvények 

névértékének és a részvények számának szorzata nem éri el az alaptőkét.  

A névértéken aluli kibocsátásból 

eredő károkért harmadik 

személyekkel szemben a 

felelősség akként alakul, hogy a részvénytársaság a cégnyilvántartásba történő 

bejegyzésére sor került-e. Amennyiben a kibocsátásra a nyilvántartásba történő 

bejegyzést megelőzően került sor, akkor ezért az alapító felel. Több alapító esetében a 

felelősségük egyetemleges. A bejegyzést követő kibocsátás esetén a részvénytársaságot 

terheli a felelősség. Mindkét esetben a szerződésen kívüli károkért való felelősség 

szabályai lesznek az irányadóak. 

Abban az esetben, ha a részvény kibocsátási értéke magasabb, mint a névérték akkor a 

részvényes által teljesített vagyon megoszlik: a névértéknek megfelelő összeg az 

alaptőke részévé válik, míg a névérték feletti összeg a részvénytársaság alaptőkén felüli 

vagyonát gazdagítja. 

 

Alaptőke 

Például: 

A Magyar Fejlesztési Bank 

jegyzett tőkéje: 

100.000.000.000.-Ft. 

A Magyar Nemzeti Bank  

jegyzett tőkéje:  

10.000.000.000.-Ft 

 

részvény névértéke 

részvény kibocsátási értéke 

A részvény névérték alatti kibocsátása semmis. 
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Az alapítás során korlátozó rendelkezéssel is találkozunk: az alaptőke 

legalább harminc százaléka pénzbeli hozzájárulás kell, hogy legyen. Ez azt 

jelenti, hogy az alaptőke készpénzből, vagy készpénzből és apportból is 

állhat, tehát a többi társasággal szemben a részvénytársaság alapítása kizárólag apporttal 

nem valósulhat meg. Mindig kell készpénzbetétet is szolgáltatni. Ez alapvetően 

hitelezővédelmi célzatú rendelkezés így a részvényesek ettől - a hitelezők hátrányára - 

egyező akarattal sem térhetnek el. Az ilyen megállapodás semmis. 

 

2. A részvényes jogai és kötelezettsége 

 

JOGOK 

 
 Üzletvezetéssel összefüggő jogok 

 

  A döntéshozatalban való részvétel joga  

Minden részvényes jogosult arra, hogy a közgyűlésen részt vegyen, felvilágosítást 

kérjen, kérdéseket tegyen fel, vagy indítványokat tegyen, észrevételeket fogalmazzon 

meg. Az a részvényes, aki szavazati joggal rendelkezik, a közgyűlésen szavazhat is. A 

részvényes ezt a jogát személyesen, vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja. A 

meghatalmazás alakisághoz kötött, az akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalták. Korlátozó rendelkezések is érvényesülnek, 

ugyanis nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a 

felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Nincs akadálya annak, hogy a részvényest 

több képviselő képviselje. Abban az esetben, ha a képviselők egymástól eltérően 

szavaznak, vagy nyilatkoznak, akkor valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett 

nyilatkozat semmis lesz. 

A részvényesi képviselőtől meg kell különböztetni a részvényesi 

meghatalmazottat (nominee). A részvényesi meghatalmazott és a 

részvényesi képviselő közötti alapvető különbség az, hogy a részvényesi 

meghatalmazott a saját nevében, a részvényes javára gyakorolja a részvénytársasággal 

szemben a részvényesi jogokat. Ennek azonban az a feltétele, hogy őt a részvénykönyvbe 

részvényesi meghatalmazotti minőségben feltüntessék. A részvényesi meghatalmazott 

csak értékpapírszámla-vezető, letétkezelő, vagy elszámolóház lehet. A részvényesi 

meghatalmazottat a részvényessel szemben folyamatos tájékoztatási kötelezettség 

terheli. A részvényesi meghatalmazott részletes előírásait a tőkepiaci szabályozás 

tartalmazza.  

 

 A részvénykönyvbe való bejegyzés joga 

A bejegyzés lehetőség és nem kötelezettség. A bejegyzés hiánya önmagában a részvényes 

tulajdonosi státuszát nem kérdőjelezi meg. Abban az esetben, ha a részvényes nem kéri 

a részvénykönyvbe való bejegyzését, akkor a tulajdonosi mivolta ellenére a részvényesi 

jogait a részvénytársasággal szemben nem gyakorolhatja. 

 

 A részvény előállításához való jog  

A részvényes a részvény kiállítását, vagy dematerializált részvény esetében az 

értékpapírszámlán történő jóváírást, a társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzése 

és a részvény névértékének (kibocsátási értékének) teljes befizetése után igényelheti. A 

részvény előállításához való jog a részvénytársaság oldaláról egyben kötelezettség is:  

30% 

nominee 
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A társaság ugyanis a feltételek megvalósulását követő harminc napon belül egyébként 

is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról. A feltételek 

megvalósulása ellenére kibocsátott részvény semmis. 

 
 Vagyoni jogok 

 Osztalékhoz való jog 

Az osztalék a felosztani rendelt nyereségnek a részvény névértékének az alaptőkéhez 

viszonyított arányában megállapított része: amennyiben a társaság eredményesen 

működik, akkor az adózott eredményből a részvényes osztalékot kaphat. Az adózott 

eredmény felosztásáról a közgyűlés a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt. 

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetést elrendelő határozat 

meghozatalának időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényesek között a 

felosztás névértékarányosan történik azzal, hogy osztalékra a részvényes csak olyan 

mértékben jogosult, amilyen mértékben vagyoni hozzájárulását már teljesítette. Az 

alapszabály lehetőséget adhat arra, hogy az osztalék nem készpénzben, hanem egyéb 

vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.  

 

 Osztalékelőleghez való jog 

A részvénytársaság eredményes működőse a gazdasági év lezárását követően a 

beszámoló elfogadásával válik nyilvánvalóvá: a részvénytársaság ekkor dönt az 

osztalék kifizetéséről. Ebből az is következik, hogy év közben csak osztalékelőleg 

kifizetésére kerülhet sor. A gazdasági év lezárása előtt a részvényes részére adott 

juttatás nem tekinthető véglegesnek, ugyanis ha az éves beszámoló adatai nem teszik 

lehetővé az osztalék fizetést, akkor a felvett osztalékelőleget a részvényes köteles 

visszafizetni. Az osztalékelőleg fizetéséről – az osztalék fizetéshez hasonlóan – a 

közgyűlés dönt. Az osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság kivételesen akkor 

határozhat, ha erre az alapszabály, vagy a közgyűlés feljogosítja. Ennek hiányában az 

osztalékelőleg kifizetésére az igazgatóság döntése alapján nem kerülhet sor. 

Az osztalékelőleg kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a közbenső mérleg alapján 

megállapítható, hogy a részvénytársaságnak a korábbi éves beszámoló óta keletkezett 

nyeresége és a kifizetés miatt a saját tőke nem csökken az alaptőke összege alá. A 

kifizetés összege pedig nem haladhatja meg a nyereség összegét. 

 

 Részvény átruházásához való jog  

A nyomdai úton előállított részvény átruházása „forgatmányozással” történik. A 

dematerializált részvény fizikai léttel nem bír, így annak átruházása értékpapírszámlán 

történő jóváírással lehetséges.  

Lehetőség van arra, hogy a részvénytársaság az 

alapszabályban a részvény átruházását korlátozza. Ez a 

rendelkezés azonban harmadik személyekkel szemben akkor 

hatályos, ha ez a részvényből, dematerializált részvény esetén pedig az 

értékpapírszámla adataiból egyértelműen kitűnik. 

 

A részvényes a részvénye felett szabadon rendelkezik, így a részvényre 

elővásárlási jogot, visszavásárlási jogot, eladási vagy vételi jogot 

engedhet. A kikötés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, 

ha ez a részvényből, dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla adataiból 

egyértelműen kitűnik. 

 

Átruházás korlátozása 

Sajátos jogok 
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Az alapszabály a részvény átruházásához a társaság beleegyezését 

írhatja elő. A létesítő okiratban transzparens módon rögzítenie kell 

azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a beleegyezés megtagadható. A 

belegyezés megadását illetően a döntést az igazgatóság hozza meg, mégpedig a 

bejelentéstől számított harminc napon belül. Amennyiben a határidő eredmény nélkül 

telik el, akkor a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. 

 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

 A vagyoni betétjének a szolgáltatása.  

A részvényes a részvény teljes névértékének, illetve kibocsátási értékének a befizetésére 

a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 1 éven belül köteles. Ezen belül 

akkor, amikor az igazgatóság őt erre felszólítja. Amennyiben az apport az alaptőke 

25%-át nem éri el, akkor lehetőség van arra, hogy azt a részvényes ne rögtön az 

alapításkor bocsássa a társaság rendelkezésére. Ebben az esetben az apportot a 

cégbejegyzést követő 3 éven belül kell szolgáltatnia. Amennyiben kötelezettségének a 

részvényes nem tesz eleget és a teljesítésre szóló felhívás is eredménytelenül telt el, 

akkor ez a tagsági jogviszony automatikus megszűnését vonja maga után. 

 

3. A részvénytársaság szervezete 

 

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, melynek összehívásáról 

az igazgatóság (vezérigazgató, igazgatótanács) gondoskodik. A 

közgyűlés összehívása a részvénytársaság formájától függően eltérően alakul.  

 

  Zártkörűen működő részvénytársaság esetében a közgyűlésre szóló megívót 

legalább 15 nappal korábban a részvényesek részére meg kell küldeni.  

  Nyilvánosan működő részvénytársaságnál a meghívót a közgyűlést megelőző 

legalább 30 nappal korábban a társaság honlapján közzé kell tenni. 

 

A közgyűlést a részvénytársaság székhelyére kell 

összehívni. A közgyűlés a megnyitását követően 

megválasztja tisztségviselőit: a közgyűlés levezető 

elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-

hitelesítőt és a szavazatszámlálót. A közgyűlésen 

megjelent részvényesekről jelenléti ív készül, melyet a közgyűlés elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető hitelesít. A jelenléti ív tartalmazza a részvényes, illetve a 

képviselőjének a nevét, lakcímét, székhelyét, a részvényei számát, az őt megillető 

szavazatok számát.  

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazatra jogosító részvények által 

megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben 

a közgyűlés határozatképtelen, akkor érvényes döntést nem hozhat. 

Ebben az esetben megismételt közgyűlést kell tartani. A közgyűlés és 

a megismételt közgyűlés között  

  zártkörűen működő részvénytársaság esetében legalább 3 legfeljebb 21, míg a 

  nyilvánosan működő részvénytársaság esetében legalább 10 legfeljebb 21 

napnak kell eltelnie. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében 

a jelenlévők számától, a szavazatra jogosító részvények arányától függetlenül 

határozatképes.  

 levezető elnök 

 jegyzőkönyvvezető 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 szavazatszámláló 

Közgyűlés 

Megismételt 

közgyűlés 

Beleegyezés 
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A közgyűlés az alapszabályban meghatározott gyakorisággal 

ülésezik azzal, hogy évente legalább egy ülést tartani kell. A társaság 

életében azonban adódhatnak olyan előre nem látható események, 

amelyek szükségessé teszik, hogy a közgyűlés haladéktalanul összehívásra kerüljön. 

A rendkívüli események sokfélék lehetnek, azok taxatív felsorolására nem vállalkozunk, 

de ilyen lehet például az, amikor a 

 

 részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 

csökkent; 

 részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális 

összege alá csökkent; 

 részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy 

 részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi. 

     

A fenti okok bekövetkezése esetén az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a 

felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele 

céljából a közgyűlést összehívni. 

 

A tőkevesztés, a tartozások meg nem fizetése a hitelezők, a munkavállalók törvényes 

érdekeit sértheti, így a Ptk. ezekre az esetekre a tagok számára intézkedési 

kötelezettséget ír elő az alábbiak szerint: 

 

 a részvényesek kötelesek a közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas a 

fenti megjelölt okok megszüntetésére, vagy  

 dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról, vagy 

 a társaság megszüntetéséről.  

 

A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. 

 

A részvénytársaság operatív szerve az igazgatóság, amely legalább 3 

természetes főből álló testületként jár el. A részvénytársaság 

alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy a testület helyett az irányítást egy természetes 

személy, a vezérigazgató látja el. Nem követelmény, hogy a vezető tisztségviselő a 

társaság részvényese is legyen. A tisztséget tehát kívülálló természetes személy is 

elláthatja. Az igazgatóság tagjai közül elnököt választ, aki 

képviseli, irányítja és összefogja, összehangolja az igazgatóság 

munkáját. Az igazgatóság autonóm jellegét mutatja, 

hogy ügyrendjét saját maga állapítja meg. Nyilvánosan 

működő részvénytársaság esetében az alapszabály rendelkezése 

szerint – igazgatóság és felügyelőbizottság helyett – 

igazgatótanács is működhet. Ebben az esetben az igazgatótanács látja el az igazgatóság 

és a felügyelőbizottság feladatait (egyszintű irányítás). Az igazgatótanács legalább 5 

természetes személy tagból áll.  

 

Az ügyvezetés főbb feladatait az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

 a társaság képviselete harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtt, 

 beszámoló elkészítése, annak közgyűlés elő terjesztése, 

 az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról jelentést készít, 

és erről a közgyűlést, valamint a felügyelőbizottságot tájékoztatja.  

Igazgatóság 

igazgatóság 

vezérigazgató 

igazgatótanács 

Rendkívüli 

közgyűlés 
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A tájékoztatás módját, gyakoriságát az alapszabály határozza meg azzal, hogy a 

felügyelőbizottságot legalább 3 havonta, a közgyűlést évente egyszer tájékoztatnia kell. 

 üzleti könyvek szabályszerű vezetése, 

 a részvénykönyv vezetése.  

A részvénykönyv a részvényesekről vezetett nyilvántartás. Feltüntetésre kerül benne a 

részvényes neve, lakóhelye és részvényeinek darabszáma. Részvényátruházás esetén a 

bejelentés kötelező: amennyiben a részvény megszerzője ezt a kötelezettségét 

elmulasztja, akkor a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait nem 

gyakorolhatja. 

 

Függetlenül attól, hogy a társaság ügyvezetését igazgatóság, vagy 

igazgatótanács látja el a nyilvánosan működő részvénytársaság 

esetében az auditbizottság megválasztása kötelező.  

Ez egy olyan, legalább 3 tagú bizottság, melyet a felügyelőbizottság, illetve az 

igazgatótanács független tagjai közül választ a közgyűlés. Az auditbizottság legalább 

egy tagja számviteli, vagy könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezik. Az auditbizottság 

egy olyan véleményező testület, amely részt vesz a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában, és a könyvvizsgálóval való 

együttműködést segíti.  

 

4. A társaság megszűnése 
 

A jogutód nélküli megszűnés elhatározása stratégiai kérdés, így ennek elhatározása a 

legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 

közgyűlés ebben a kérdésben minősített, ¾-es 

szótöbbséggel hoz határozatot kivéve, ha az 

alapszabály ennél szigorúbb rendelkezéseket 

tartalmaz. 

A hitelezők kielégítését követően visszafizetéseket 

azoknak a részvényeseknek kell először teljesíteni, 

akik likvidációs elsőbbséget biztosító részvénnyel 

rendelkeznek. Az ezt követően fennmaradt vagyont a részvényesek között befizetéseik 

arányában kell felosztani.  

 

5. Egyszemélyes részvénytársaság 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a speciális szabályokat, amelyek az egyszemélyes 

részvénytársaságra jellemzőek. 

 

A. Az egyszemélyes részvénytársaság létrejöhet 

a) az alapítás alkalmával. Ebben az esetben a zártkörű alapítás szabályait 

kell megfelelően alkalmazni: valamennyi részvényt egy személy az 

alapító jegyzi le; 

b) átalakulás eredményeként: a korlátolt felelősségű társasághoz 

hasonlóan az egyéni cég egyszemélyes részvénytársasággá is 

átalakulhat, vagy létrejöhet szétválással is; 

c) működés során: amikor az összes részvény egy személy tulajdonába 

kerül.  

 

Auditbizottság 

Likvidációs elsőbbségi jog: 

Az rt. jogutód nélküli megszűnése 

esetén a hitelezők kielégítését 

követően megmaradt vagyonból 

először azt a részvényest kell 

kielégíteni, aki ilyen elsőbbséggel 

rendelkezik. 
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B. A társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének a feltétele, hogy a nem 

készpénzbetét teljes egészében a társaság rendelkezésére álljon, azaz a 

bejegyzési kérelem benyújtásáig az apportot a társaság részére szolgáltatni kell. 

Az alapszabály ezzel ellentétes rendelkezése semmis. 

C. A társaság egyszemélyes jellegéből következően közgyűlés nem működik, 

hatáskörét az alapító gyakorolja.  

 

D. Az alapító az ügyvezetés részére írásban utasítást adhat, melyet a vezető 

tisztségviselő köteles végrehajtani. Az utasítás végrehajtásából eredő károkért 

azonban a vezető tisztségviselő felelősséggel nem tartozik.  

 

E. A társaság és annak egyedüli részvényese közötti szerződést közokiratba, vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  

 

F. Az egyszemélyes társaság saját részvényt nem szerezhet. Ebben az esetben 

ugyanis megszűnne a társaság sajátossága, az egyszemélyi jelleg.  

 

A fenti rendelkezéseken túlmenően az egyszemélyes részvénytársaságra ugyanazok a 

szabályok az irányadóak, mint amelyek a többszemélyes rt. esetében ismertetésre 

kerültek. 

 

 

 

 

 

Akik a téma iránt érdeklődnek, azoknak a szíves figyelmébe ajánljuk:  

 

 

1. Farkas Csaba - Vizkeleti Edit: Polgári jogi társasági jogi cégjogi alapok (Szeged, 2017. 

Sigillium 2000 Bt).  

 

2. PJD2018. 6. 

I. A részvénytársaság igazgatósága nem jogosult a részvénykönyvbe történő bejegyzés 

iránti kérelem elbírálását felfüggeszteni.   

II. Ha a részvénykönyvbe bejegyzést kérő kérelmében e-mail-címét megjelöli, és az 

igazgatóság határozatáról ezen címen tájékoztatják, az e-mail kézbesítésével 

megvalósul a tudomásszerzés lehetősége, függetlenül attól, hogy a címzett ténylegesen 

mikor ismerte meg az e-mail tartalmát. 

Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 3:37. §, Ptk. 3:91. §, Ptk. 3:245-3:246. §, 2001. évi 

XXXV. törvény 4. § (1) bek., 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § 

 

3. PJD2018. 35. 

I. A beszámolót és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést 

megelőzően legalább tizenöt nappal köteles az igazgatóság a részvényesek tudomására 

hozni. A tizenöt napos határidő be nem tartása nem eredményezi a legfőbb szerv 

ülésének nem szabályszerű összehívását és ezáltal a határozatok hatályon kívül 

helyezését.   

II. A Ptk. 3:102. § (3) bekezdése kizárólag arra az esetre írja elő valamennyi tag 

egyhangú határozatát, ha a létesítő okirat módosítása érintené hátrányosan egyes tagok 

jogait vagy tenné helyzetét terhesebbé. Az, hogy a részvényeket dematerializált 
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részvénnyé alakítják, mellyel számlanyitási költség merül fel, nem a létesítő okirat 

módosításához kötődik, az alapító okirat ezzel nem támaszt a részvényesekre terhesebb 

kötelezettséget a dematerializált részvénnyé való alakítás kapcsán. 

Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 3:17. § (3) bek., 3:102. § (3) bek., 3:258. § (1) bek. 

 

4. PJD2019. 30. 

A részvényesek - szabályszerű jelentéti ív hiányában - meg nem határozható körének 

közreműködésével megtartott összejövetel nem minősül közgyűlésnek.   

Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 1:3. §, 1:4. §, 1:5. §, 3:37. § (3) bek., 3:271. § (1) 

bek., 3:274. §, 3:275. § (1) bek., 3:278. § 

 

5. EBH2009. 1971. 

A részvénytársaság közgyűlése az osztalék kifizetéséről szóló határozatát utóbb 

módosíthatja, az osztalék kifizetésére vonatkozó határidőt megváltoztathatja [2006. évi 

IV. törvény 45. §, 220. § (3) bek., 231. §(1) bek.] 

 

6. BDT2017. 3684. 

II. A részvénytársaság eltekinthet a megismételt közgyűlés megtartásától, azonban 

közgyűlési meghívójában a megismételt közgyűlés összehívásának tárgyában 

mindenképpen tájékoztatást kell adnia. Alkalmazott jogszabály: 2013. évi V. tv. 3:4. § 

(2)-(3) bek., 3:17. § (4) bek., 3:269. §, 3:271. § (1) bek., 3:275. § (1) bek 

 


